
Love

Roskilde og Omegns

Fugleskyd ni ngs-Selskab



I. Selskobet og dets llodlemmer.

s l.
"Roskilde og Omegns Fugleskydn;ngs-S€lskab"

(stiltct 1787) har til Fcrmåal at udvikle Skydelærdig-
hcden veci AJholdeisen af SLive- og Fugleskydning sami
ved seiskebclige Samnenkonst€r at bidråse til 

^,led-lammernes Underholdning.

s3.
Sclskabet hesiaar ai inden, og udenbys Medlemmcr.

Bestyrelsen vælf{cs blandt clc indenbys Medl€nmer.
Sonr 

^'ledlen 
ål Sclskabet kar optages cnhver uberygtet

,\'1and, dcr er iylclt sit 25. Aar.
,2Eresnlcdlcmmer l{an liun op1ågcs paa cn Gereralfor-

samling.

s3.
Erhver, son ønsker at i.dtræde sorl Medlem, maa

lade s,g loreslaa ai et al Selskabets i\,,ledlemmer, som
airnrelder Vedkonrmende lor Bestyrelsen Ballotatjonen
iorelages då påa rørste Generalorsam,ing - ordinæl
e:lcr ekstraordinær ell€r paa den Dag, Fuglen hcjscs.

s4.
I aarligt Konting€nt svarer ethvert Mecilem 10 Kr.,

soll] bctales j April Maåned. Naar et Medlem, skønt 3
Gange varslet sirlste Gang skriftlig - ikke har be-
talt sil Kontingent, Lrdslettes han uden videre ål Sel-
skaLet. Kontingentet skal være betali Jorinden Fugle-
skydningen alholdes, i nlodsat Fald taber dct Medlem,
som staar til Resiance hermed, Ret til at faa Nunle
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Medlemnler, son bor udenlor Roskilde Kdbståd eller
i,iens nærmestc Omcgn, nrra tor Besryft.lst'n olgive et
al Selskabets Medlcmmer eller en i Ros'kilde bosidl"dencie
Rurger. hos hvem denne kan opkræve cler Ll.sse Med-
lcmllrer påahvilende Kontingcnl. eller ogsaa maå LIe
slirge Jor, at Kontingentei tit de rette Foriatdslider tit-
slilles Selskabets Kasserer portofrit.

For Konlingent leveres der Mccllemnerne, ioruden ct
Nrmer ril F glcil:ydningen..n Froknst nåa Fllgtus,(yd-
rrrn;js'laeen såmr A,lSång lor dem og derrs Damrr orn
Aftenen. eler und. Middae, lit den py;iqe ljul al FLst.n.
L ng( Mcnne.l,cr, anmelcite lor Besryrei.en al er ål Sel-
skabets Medlenrmer, kunne deltage'j Baliet paa Fugle-
skydningsdagen mod herlor at bctale et al BestyreEen
iastsat Beløb.

Son Cæster kunne Medlemnerne medtage Tilrejscn-
dc mod at anmclde disse for Bestyrelsen, og helter An-
tlelderen i enhver Hcnsecncle lor Gæslen som dog ikkc
lian deltage i Skycining€rne.

Udmcldelse al.Selskabet skal ske til Bestyrelsen in-
den hvert Aars 31. December. Sker Udnrelclelsen påa
anden Tid af Aaret, nlaa Kontingentet svares Jor heic
Aarei indlil paafølgencie 31. December.

s5.
Til ethveri nyt Medlem udleveres loruden et Eksem-

plar af Selsl.abets I ove dettes Enblen.
Santlige Medlemmer skulle altid bære Selskabets

Emblem ved alle Selskåbets Skydninger og selskabelige
Semmenkomsler; for Forsømmelse heral betales en Bø-
de al 25 Øre.

Fuglekongen leveres et særligt Baand, som aileveres
al den fratrædende til den nye Fuglekonge, og har han
Iorinden Baandet afleveres, at lorsyne det med en Sølv-
plade med Navn og Aarstal al Beskai{enhed son de påa
Båandet allerede anbragte PIader.

Formanden og de øvrige Bestyrelsesmedlemme! bæ-
re ioruden Emblemet ved alle ovenanførte Lejligheder
de Selskabet tilhørende særlige Beslyrelses-Emblcmer,
son] aileveres v.(l Fratrædelsen-
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$6.
Ilet påahviler ethvert al Selskabets Medlennrer ikkc

aienc at rettc sig efter Selskabets Love, men tillige in-
tet at forctage sig i Selskåbet, sonl slrider mod Vslan-
s1ændigheden, god Orden, Landets Love eller son kan
være fornærmende for andre og virke iorslyrrendc paa
Medlemmerncs Fornøjeise. For';lige Uorrieirer kan be-
styrelsen diktere det paagældende Medlem en Bøde fra
I Kr. til 25 Kr., alt efter Forseclsens Beskafienhed, Iige-
som ogsaa Bestyrelsen har Ret til eventuelt at bortvise
et Medlem, naar han oplører siq påa npassende Maade.

Sagen kan indankes lor en Gen€ralforsamling, hvis
Algørelse er endelig.

IL GenorollbrEsmliDgon og Selsksbets
BeBtyrolso.

s7.
Ceneraliorsamlingen cr Selskabets hljeste Myndig-

dighed, og enhver paa dcnnc med Stenrnlellerhed tagcn
Beslutning kan ikke appellercs til 

'rogen 
højere eller an-

den Instans eller iil Domstolene.
Paa den ordinære Generaliorsarnling, som alholdes

scnest hvcrt Aars April Maaned, lrernlægg€r Bestyrel-
scn Regnskabet nr. ni., Jremkommer med de fornldne
Forslag Selskabet vedkommende samt Iader aiholde
Bålloiatiofl paa nye indmeldte Medlemncr. Xun Cene-
rrlforsamlingen kan vecltage Lovændringer, og naa
Forslag siqiende hertil være indgivne til Bestyrelsen se-
rest 3 Dage foritdefl Gcneraliorsanrlingen aiholdes. Til
Vedta;rlse å{ saadanne lov[orånLlrinper udlordrcs
Irin.tst '/" ar d. pda Geilrralfor"amlingen^al3ivnc Stenr-
nrcr; ved andre Saqer gælder ahnifldelig Stemmeller-
hed.

Beslutning om Esklusion af Selskatrei skal aliid tagcs
paa en Generallorsanrl;ng, hvor vedkomnrende Medlenr
lrar Ret til at mdde.

Ekstraordinær Ceneralforsåmling kan Bestyrelsen
irdkalde, saa olic de0 linder dct foruødcnt, og ellels
saadant lorlanges ai mindsl 10 Medlemmer.
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For at en ekstraordinær Generallorsanliing kan lage
gyldig Beslutnirrg, måa min,-lst ,/r al Selskabets Mcd-
lemmer være lil Siede. Mlder ei saadant Antal ikkc, da
.lhokles nred højst 8 Dagcs Varsel en ny Gcneraifor-
samlirg, paa hvilken da allllincl{rlig Stenrmellerhcd gø'
Udslaset.

Alle Selsl:abct vedkommende Bekendtgllrelser sker
under Mærkct "R. og O. F. S." gennem Rosk;lcie Avis,
Roskilde Tidende og Roskilde Dagblad, og skal Indkal-
delse af Generallorsamling altid ske m€d I Dages Var-
sel.

s8.
Til åt vaictage Sclskabets tntelesser vælges en Be-

slyrelse, bestaaende al 5 
^ledlemnler, 

hvoraf, saa vidt
nuligt, nindst (le to skå1 være Skytter. Bestyrelsen væl-
ger selv sir Fornrand, N:estlormand og Kasserel, Besty-
rclsen vælges ior 2 Aar ad Gangcn, saaledcs at der det
ene Aar vælges 3, det åndei Aar 2 Mediemmer.

Til ai rev'de!e Rcqnskabet vælges 2 MedlelulDer, hvis
Frnkli{ sliil laslsæitcs t;l 2 Aar. saaledes at der lrvert
Aar aigaar cn og vælgcs en Revisor; lørste Gang sker
-Afgang vecl Lodlrækning. Decision og Dechargc lor
Rcgnskabet gives ved den ordinære GeneralJorsanrling i
April Maaned.

Ingen kan nægtc al nrodtage det ham faldne Valg, li-
gtsom ogsaa Genvalg kan Iinde Sted.

III. fuEleskydni gotr og lrrod derlned
steer i ForbiDdelBe.

ss.
lhvert Aars Juli Maanecl aJhotles cn Fllglcskydning,

hvori alle Selskabets Mcdlemmer deltage.

s 10.

Medleiruer, sorn bo i cll Alstand al over 2 Mil lra
Roskilde, kunne ikkc blive Fuglekonge. Nedskydes Kon-
gcgevinstetl Jor ci saådant Medlcm, erholder han den
næstbedste Gevinst, og den, sor! dcnne Gevinst €r lil-
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lalden, erholder Kongegevinsi€n og bliver Selskabets
Fuglekonqe. Skulde ogsaa den, hvem næstbedste Ce-
vinst er tilJalden, være et udenbys Medlem, gaar den
iil den tredjcbedste og saa Jremdeles.

s 11.

Da Fuglen, saavidt muligt, skal nedskydes paa en
Dag, skal Sl(ydnirgen begynde Kl. I on Formiddagen.

^ledlemnerne 
samles on Morgcnen Kl. 8 præcis paa

det ål Bestyrelsen i Bekendtgørelsen om Fugleskydnin-
Rens Aiholdelse angivne Sted, for derfra samlede at dra-
qe til Skydepladsen. Dagen før Fugleskydningen, naar
Fllqlen hejses, maa Medlemnlerne eniea selv være til-
stede for at erlntde Skydenumer eller bemyndige andre
clertil. Enhver, der ikke møder selv eller ved cn Beiuld-
rrægliget, skål være iilfreds med det Numer, der al Be-
styrelsen tik{elcs hanr, hvad ent€n det passer med de
Skud, han ai andre Medlemmer naatte være anmodei
onr at besprile ellcr ikke.

s 12.

Ethvert Medlenr, sonr ikle selv skyd€r, maa iTide
skalJe sig en Skytte.

Bliver et Medlems Numer opraabt og han hverken
selv skyder eller har faaet €n anden hertil, bestemmer
dct tilstedeværende Besiyrelsesnedlem, hvem der skal
skyde for hanr.

5 13.

Nunrrete for de Medlenrmer, som ikke skyde selv,
blive at lordele ligeligt mellem de Skytter, som have
nleldt sigj dog kan en Skytte iorlods lorlange at skyde
ior saa mange navngivne Medlemmer, som der kan tiF
lzrld€ enhver Skyite; de øvrige Numre fordeles af Besly-
relsen mellem Skytterne elier ogsaa ved Lodirækning.

s 14.

Til Skydninge,r naa kun benyttes Remingtonri{ler
med almindelige Hyistre og Kugler. Riflerne skal om-
gaas ned største Varsomhed og Forsigtighed og altid
bæres nred Piben opad Patronen maa ikke indsættes i
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Riflen, lør Skytten har taget Plads ved Anlægspælen, og
Ilitlens Munding skal da være venLlt mod Fuglestangen.
Overtrædelse heraf medfører cn Blde af I Kr.

Ingen maa røge'lobak ved Ladebordet; cnhver sonr
Iorser sig herinod, betaler I Kr. hver Carg Foibu(let

s 15.

For de to førs1c Cange, en RilJel klikker eller Iorsager,
bctales en Bøde ål 10 øre lor hver Gane; 3dic Gang
delre sker. gaår Skuddel over til næsle Skyr(.

Skytterne erholde en Codtgørelse for Ammunition af
25 @re pr. Nummer. Indskydning af Bøsser maa ikke
findc Sied Fugleskydningsdagen elter Skytternes An-
konst.

Bcstemmelserne i SS 14 os 15 skal opslaas Fllglc-
skydningsdagen paa Skydepladsen.

s 16.

Jernci, hvormeLl FLrglen beslaas, skål forsyres nrcd
l3 Gevinstnunrle, nemlig Nr. I for Ringefl, Nr. 2 Kronen,
Nr 3 højre,4lne, rir.4 venstre Æble, Nr. 5 hljjre Klo,
Nr. 6 venslre KIo, Nr. 7 højrc VingeJjer, N"r. 8 venslre
Vingefjcr, Nr. t højre Vinge, Nr. 10 venshe Ving€, Nr.
Ii Haleo, Nr. I2 Halspladen. Brystpladen iaar intet
Nuner, da det sidste til Jorden faldende Stykkc Jern
cller Træ ål Fuglen bcstemmer Kongegevinsien.

Stenrplernc, hvormed Numlene ere slaaede, skuldc
være til Siede paa Plådsen Fugleskydningsdagen, Jor at
llestyrclsen og Donnrerne i TilJælcle af, at ci Nnmcr er
iiuskudt, kan tage Bestemmelse on, ved hvis Skud dci
sttjrstc Stykke ai Nuneret er ialdet, da Gevirrslen til-
iakler denne Skylte.

s 17.

Hvis et Medlen skyder, inden ham eitcr Nunrerorden
slial skyde, bødes herlor 35 Øre. Nedskydes ved et saa-
dant Skud en Gevinsf, da tilfalder denne det Mecllern,
som det med Rette iilkom at skyde. Ligeledes iorhol.lcs,
om ivende skyde paa en Gang, saaledes at det ikke kan
bedømnles, hvis Skud der var det første, da den, sonr
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har dct ftJrste ai disse. tilkommer den nedskudte Ce-
vrnst, og den, som har det sidste skud, bøder desuden
50 Øre,

Be.tyrclscn besremmer, paa hvilkel Gevinstnumcr
,lcr skal skydcs. Faldcr ct ar-dct Numer, da gæ dcr dct
ikke, men bliver derom at skyde til Skive. Falder flere
Ccvinstirumre påa cn Cang, bliver der ogsåi om clilscil skvde til Skive

Cevirsterne beslaar i Solvlpi at Kobenhavns prpve-
s,'iv. og Værdiens Slprrelsc beslemme: åt Be:lvrelsen.

For Ncdskldning at Gevinsrernc rillalder Ller'Sky cn
cI TilJægsgcvinsl. Til den. der neJskvd(r Brystptåden.
skal der erdvidrrc ll\lleveris "l fmble; for clc ne Ned-
skydhirrg.

s 19.

Irorindcn Skydningen paabegyncles, udvælges der al
de mødie Skytter 2 Dommere, som i Forbinclelse med
Bestyrelsen eller det ai denne vagthavende Medlenr, ha-
vc at algøre alle åi og under Skydningen oFstaaendc
Spprgsrnaål og TvistiHheder v(dkommende dennc, og
eJter ai den ålgivne Kendelse - som ikke kan appelle:
rcs til nogen højerc Instans - er iørt tit Proiokola, blF
ver dcnne Dom Jrn rllcdeli,I alJ.prcnue, hvoreiter el-
hvert Medjem a:tsåa hår åt reite iig.

s 20.
Skulde Fuslekoflgen være død, syg ellel lraværende,

tilkommer det Bestyrelsens Formand at præsjdere lor
hanr, og i Tiliælde afJ at den nye Fuglekonge ikke e|
eiler kan komme til Stede ved Festmaaltidet, da indta-
ger den Skytte, som har nedskudt Brystpladen, Pladsen
som Præsident paa Fuglekongens Vegne, dog i begge
Tiliælde uden at bære Kongebaåndet, som kun;åa
bærcs al Fug:ekongen.

s 2t.
Den nye Fuglekonge er kun forpligtei til inden den

næste Fugleskydning at give en Skive, der skal være åi
påssende Størrelse - helst 50 Ctn i Diameter - citcr
tscstyrelsens nærlnere Bestemmclse, og skål Bestyrei-
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sen sørge ior, at den nye Skive bliver ophængt til Fugle-
siydningsdagen.

Fuglekongen betragtes som Selskabets,€resgæst
FLigleskydn,ngsdageue, og hån maa ikke lraklele ved
Fællesnraaltiderne ved Selskabets Sammenkolnslci

Fuglekongen aihentes Fugleskydningsdagen Lrnl lloi-
genen a{ Formanclen og Næstlornandc| tller i .l:sscs
Foriald al lo ai de aodre Beslyrelsesnedleirner paa

hans BopæI, eller hvis det er et udenbys iledlen, paa

ei ai hanr opgivet Siect i Roskild€.
Hvis et Mio-tem bliver Fuglekonge mere end en Cång,

kan det kun iordrcs, at han skal give en Sqhpiade rri

d€n lidlisere kvetede Skiv!.
Allc Sk,ver oJ.l otogrdlier er Se'skab": Fi.rJum'

Skulcie Selskabet standse sin Virksomhed, lla lager en

Generalforsamling Beslutning om, hvor dissc Skirer og

FotograJier skulle anbringes, jdet.let dog skal bemær-
kes,;t disse aldrig maå skilles ad, men altid skal ved_

blive at være en Samling.

IV, SkivoskYdring.

A''
Aarlig alholdes 3 Skiveskydninger. Disse, saavel som

Fuglesliydningell, iastsælles paa Gcncrallorsanlingen i

'SkulLlc der jkkr legne srg el ril.rrækkcligL Antål lrl
de 3 aarlige Skiveskidninger, er Bestyrelsen berettiget
til at indstille en eller ilere ål dissc.

Vcd Skiveskyclningen benyttes dc samme Riller sont

ved Fugleskydningen.

s 23.

Betalinger ved Skiv€skydningen lastsættes iil 2 Kr.
pr Nr., og blive Orrkostningerne ved disse lorlods at
årholde i BerrlrnHcn rur Lle ril di..e teineLlP Numre.
R,slLelpbe{ benylles lil Grvinster: dog over(hage. del

irl Bestvrelsen al Selskabcts Midler at aJholde enkclte

mindrc'Bellb, Iigesom den ogsaa er berettiget til - alt
dog saavidt Selakabets Status tillader det - til en af
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disse Skiveskydninger at udsætte
sler.

Ethvert Medlem kan tegne sig
kån kun faa 6n Gevinst-

en eller flere Gevin-

ior ilere Numre, nen

V. Hjorteskydtring.

s 24.

Hver Vinter alholdes eri Hjorteskydning, hvorlil be-
nyttes Salonrifler. Numret betales med l Krone.

Ethvert Medlem kan tegne sig for llere Numre, men
kan kun faa €n Gevinst.

s 25.
Hvad foran er bestemt ved Fugleskydningefl om Valg

al Dommere, Forsigtighedsregler ved Skydningen, Er-
iæggelsen al Bøder m. m. er ogsaa gældende ior Skive-
skydningerne og Hjorteskydningen, ligesom ogsaa Ge-
vinsterne ved disse skulle være al Københavns Prøve-
sølv.

Foranstaaende Love er saaledes vedtagne paa Gene-
ri,lJorsamlingen den 19. April 1907, dog med enkelie
scnere vedtagne,€ndringer.


